Plán učení pro 2. třídu (Hv, Vv, Pr.č., a Tv jen kdo bude chtít udělat:-)
Pro týden: 13.-17.4. 2020
ČJ: Učebnice str. 72 – 73 – projítsi ústně, do školního sešitu 72/1 a 73/4,8
PS str. 14 – 15
Čítanka: str. 86 – 87 – Matylda + projít si otázky str. 87/1 – 5, do sešitu napsat jazykolam ze
str. 87, trénovat ho a nakreslit obrázek
Ma: uč. 3. díl str. 1 – 6 - opakování hodiny, popř si nějaké vyrobit a trénovat
do šk. Sešitu str. 7/1 a str. 8/1
naučit se násebky 2 – uč str. 9/1, 2 ( k učení využít např. Knoflíky, kostky, zátky, kuličky,
pastelky... vše si zakreslovat do čtvercové sítě (přihodila jsem vám čtverečkovaný sešit)
Prv: Uč. str. 55 a 56 číst + Ps str. 46 a 47.
Hv: Koleda – napiš svoji oblíbenou koledu – s laskavou dopomocí rodičů a nakresli k ní obrázek.
Vv: Velikonoce, nakresli obrázek svého zážítku z letošních Velikonoc.
Pr.č.: Kraslice – vyrob si kraslici – třeba jen z papíru nebo opravdovou z vyfouklého vajíčka.
Tv: Zopakuj si skákání přes švihadlo, skákací gumu, panáka, míčovou školku.
Pro týden: 20.-24.4.2020
ČJ: Uč. Str. 74/ několikrát si přečíst žlutý rámeček, 74/1 ústně, 74/2 a 75/4 do šk. sešitu
Čtení str. 88 – 89+ do sešitu obrázek a odpovědi na otázky ze str. 89/ 1 – 7
PS str 16 - 17
Ma: uč. Str 10/ nahoře – Vyrobte si...
do šk. Sešitu str. 10/3, 5
PS str.4/2 a str. 6 – 7 celá, trénovat násobilku 2
Prv: Uč. str. 57 a Ps str. 48.
Hv: Zazpívej si pro radost svoje oblíbené písničky, pusť si Zpívanky.
Vv: Nakresli – Jak pomáháš rodičům + můžeš napst, co z toho tě nějvíc baví.
Pr.č.: Kresli křídou na chodník u domu.. nebo kde to půjde.
Tv: Připrav pro rodiče a sourozence parádní rozcvičku.
Pro týden: 27.4.-1.5.2020
ČJ: učebnice str. 76/1, 4 ústně, písemně do šk. Sešitu 76/2
PS str. 18
Čtení str. 90/ Hra na rýmy – přepsat do sešitu + obrázek
Ma: uč. Str. 11/2, 3, 4 – ústně,n do školního sešitu str. 11/5, 6
PS str. 8 a 9
naučit se násobky 3 – uč. Str. 12/1
Prv: Uč. Str. 58 a 59 + nakreslíš obrázek do Prv sešitu: Živočichové v lese.
Hv: Zazpívejte si oblíbené písničky vaší rodiny. Jakou oblíbenou písničku má babička a děda?
Vv: Nakrestli obrázek na téma: Máj – lásky čas.
Pr.č.: Pomoz rodičům s prací na zahradě, zalej kytičky doma a nebo vyrob něco z papíru na
výzdobu vašeho domova.
Tv: Kotoul vpřed, běh na zahradě, slalom mezi stromky...

